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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

 
 
CAMERA DEPUTAŢILOR                                                      SENATUL 

 
Comisia  permanentă  a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune  

ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 
                                                                                                     
                                                                                                      

 
Ordinea de zi  15 decembrie 2009 

 
 

1. Dezbateri cu privire la PLX 505/2009, L 554/2009 cu privire la modificarea 
Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor pentru abrogarea 
art. 49, art. 50, art. 51 şi întocmirea unui raport comun cu PLX 164/2009, L 
55/2009 pentru modificarea Legii nr. 96/2006. Dezbateri asupra 
amendamentelor la iniţiativa legislativă PLX 505/2009, L 55/2009 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006. 

2. Dezbateri cu privire la PLX 485/2009, L 539/2009 cu privire la modificarea 
Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, pentru abrogarea 
art. 41 alin. 6 din lege. 

3. Dezbateri cu privire la L 319 privind modificarea şi completarea Legii nr. 
96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor. 

4. Dezbateri asupra punctului de vedere formulat de Comisia pentru Statut cu 
privire la Legea privind personalul Curţii Constituţionale PLX 264/2007 
trimisă de Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

5. Dezbateri cu privire la punctul de vedere al domnului Kerekeş Karoly referitor 
la interpretarea art. 49, alin. 1, din Legea  nr. 96/2006, republicată, privind 
statutul deputaţilor  şi al senatorilor în aplicarea prevederilor OUG nr. 67/2007, 
referitor la solicitările de pensionare anticipată.  

6. Dezbateri cu privire la solicitările de pensionare anticipată şi pensionare 
anticipată parţială a domnilor Funar Gheorghe, Mitu Eugen, Rus Aurel Ioan, 
Turlea Petre şi Costel Gheorghiu. 
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7. Dezbateri cu privire la solicitarea de pensie de urmaş a copiilor domnului 
Costel Gheorghiu, fost deputat, decedat la data de 21. 10 2009 

8. Dezbateri cu privire la propunerea legislativa PLx-238/2009 pentru 
completarea art. 38  al Legii nr. 96/2006, republicată, privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor.  

9. Dezbateri cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii nr. 2/2006 pentru 
aprobarea Normelor privind modul de aplicare a prevederilor referitoare la 
stabilirea pensiilor din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al 
Senatorilor. 

10. Dezbateri cu privire la solicitarea Institutului pentru Politici Publice 
Bucureşti privind propunerea pentru reformarea programului de lucru al 
Parlamentului prin reorganizarea activităţii parlamentarilor în Bucureşti şi în 
teritoriu, în contextul crizei financiare curente, şi propunerea privind folosirea 
în permanenţă a sistemul de vot electronic, prin cartelă, pentru şedinţele de 
plen. 

 
 

                                                                       


